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Resumo 

 

Tavares, Fernanda Mourão; Basilio, Margarida Maria de Paula (Orientado-

ra). Polissemia sistemática em formas nominalizadas: a proporção de 

uso de significados verbais e nominais em textos jornalísticos. Rio de 

Janeiro, 2011. 73p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 Este trabalho tem por objetivo analisar as nominalizações no que tange ao 

seu aspecto polissêmico e multifuncional no Português do Brasil. Parte-se do 

pressuposto de que a nominalização constitui uma associação paradigmática entre 

nomes e verbos, podendo apresentar tanto uma interpretação verbal quanto uma 

interpretação nominal, dependendo do contexto de ocorrência. A partir deste pres-

suposto, procede-se à análise de nominalizações com a finalidade de determinar se 

há uma prevalência da função predicadora sobre a função designadora. Os resul-

tados da análise, baseada num corpus de língua escrita jornalística contemporâ-

nea, revelam que a maioria das nominalizações analisadas apresenta função predi-

cadora, enquanto a função designadora apresenta-se em menor proporção. Este 

resultado corrobora as expectativas iniciais de que, por se tratar de um corpus com 

linguagem escrita jornalística, este fator favoreceria a função predicadora sobre a 

função designadora.  

 

Palavras-chave 

 Nominalização; polissemia; morfologia; léxico; formação de palavras. 
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Abstract 

 

Tavares, Fernanda Mourão; Basilio, Margarida Maria de Paula (Advisor). 

Systematic Polysemy in Nominalized forms: the proportion of use of 

verb and noun meanings in journalistic texts. Rio de Janeiro, 2011. 73p. 

MSc. Dissertation – Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio de Janeiro. 

 

This paper analyzes nominalizations in what concerns their polysemic 

and/or multifunctional value is Brazilian Portuguese. It assumes that nominaliza-

tion is a paradigmatic association between nouns and verbs, and that deverbal 

nouns can have either a verbal or a nominal interpretation, depending on the con-

text of occurrence. Under this assumption, the work analyzes occurrences of de-

verbal nouns with the purpose of determining whether there is a prevalence of the 

predicative (verbal) function over the denotative (nominal) function.  The results 

of the analysis, based upon a corpus of contemporary journalistic written lan-

guage, show that the use of deverbal nouns in predicative function is more fre-

quent than that of deverbal nouns in denotative function. These results corroborate 

the expectation that journalistic written language would favor the use of deverbal 

nouns for predication, so that the denotative function would be less required. 

Keywords 

 Nominalization; polysemy; morphology; lexicon; word formation. 
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